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Informacije za uvod
•

Nekaj sprememb v zakonodaji (Zakon o visokem šolstvu) v zvezi z akreditacijami,
študenti bolj zavarovani, da ne izgubijo statusa zaradi tega ...

•

SPLOŠNO: vedno manj možnosti preusmeritev, ponavljanja, absolvenstkih stažev ipd.
– PRIMER: status študenta preneha, če študent ne diplomira v 12 mesecih od zadnjega
opravljenega izpita...
– Če študent spremeni program, mu absolventski staž ne pripada … 12% študentov
zamenja študijski program v 1. letniku
– Status študenta pod pogojem: najdlje za čas trajanja enega študijskega programa na
posamezni stopnji (npr. 3+1 leto; 5+1 leto, …).
– Šolnina za redni študij, če že ima končan študij iste stopnje

•

Razpis za vpis v VS in UN študije - objavljen 1.2.
– Pokriva 4 univerze in samostojne zavode:
• UL, UM, UNG, UP in samostojni zavodi
– Javni in zasebni (koncesionirani) zavodi
– Posebej zasebni zavodi (vpis vsak posebej, na drugačen način)
– SAMO 2 PRIJAVNA ROKA
• prvi rok (podaljšan na 45 dni, do konca marca)
• drugi rok (kratek rok, konec avgusta)
– NOVO: Rok za zapolnitev prostih mest (nekoč tretji rok, lani tega ni bilo)
– VELJA ZA VSE ROKE: STROGO SPOŠTOVANJE ROKOV … zamude niso sprejete…

Informacije za uvod
• Obvezno prebrati vse o izbranem študiju:
– vpisni pogoji LETOS,
– omejitve točk V ZADNJIH LETIH:
• Arhiv vpisne službe nedosegljiv
• Uporabiti druge vire, npr.
http://www.delo.si/zgodbe/interaktivno/delodata/fakultete
• http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Visoko_solstvo/Sta
tistika_in_analize/Analiza_vpisa_2017-18/Analiza_2017_posebni_del.pdf

– kraj študija
• Zelo koristno: obisk informativnega dne za ta študij
– Možnih več informativnih dni
– Preveriti lokacijo informativnega dneva

• ODGOVORNO IZPELJATI SVOJ VPIS – letos 17.500 prostih mest in
cca. 16.000 maturantov (splošna in poklicna matura)

NAČINI PRIJAVE
• Prijava z uporabniškim imenom in geslom
– Brez digitalnega certifikata, potrebujete EMŠO
– Dijak sam določi svoje uporabniško ime in geslo,
registracija
– Po mailu dobi spletno povezavo prijavnice, ki jo izpolni
– OBVEZNO: NATISNITI, PODPISATI IN POSLATI
PRIPOROČENO NA USTREZEN NASLOV !!!!!!
– ENAK POSTOPEK V PRIMERU POPRAVLJANJA!!!!!
– Prijava: sami doma izpolnijo, natisnejo in priporočeno
pošljejo na ustrezen naslov

NAČINI PRIJAVE
• Prijava z digitalnim certifikatom
– Digitalni certifikat SIGEN-CA:
– Obrazec dobili, izpolnili in oddali vsi maturanti na šoli
na razrednih urah 8.12.2017: sodelovanje z Upravno
enoto Kočevje
– Dijak dobi dve kodi:
• eno po navadni pošti, eno po elektronski pošti,
• oboje je potrebno za namestitev digitalnega certifikata

– Prijava:
• sami doma iz svojega računalnika
• možnost spreminjanja še zadnji dan
• VEDNO: POŠLJI!!! … NATO PREJMEMO
SPOROČILO NA MAIL.

Še ena podpora šole:
• Izjemoma skupinsko izpolnjevanje 22.3., 5. šolsko uro
• Z ustrezno naloženim digitalnim certifikatom na ključku
• Vodeno izpolnjevanje

Pomembno za dijake:
OZAVEŠČENA INFORAMIRANOST
• Znajdenje med različnimi pojmi v terciarnem
izobraževanju
– Stopnje bolonjskega študija – prva, druga, tretja
• Razpisi za posamezne stopnje
• Višješolski študiji (v okviru srednjih šol)
– ločen razpis in prijava
– možna vzporedna prijava v VS/UN

• Visokošolski strokovni študiji (VS)
• Univerzitetni študiji (UN)
–
–
–
–
–
–
–

redni – izredni študij
koncesionirani – nekoncesionirani študiji (oboji morajo biti akreditirani)
enodiciplinarni
dvodisciplinarni
večdisciplinarni študiji
skupni študiji
interdisciplinarni študiji

Pomembno za dijake:
DOSLEDNO UPOŠTEVANJE NAVODIL
• Prebrati skupna navodila.
• Poznati postopke vpisa.
• Resen odnos do VSEH ROKOV.
– ZAMUD NI.
– IZJEM NI (ali pa so težko dosegljive).
• Preprečiti napake
– leta 2014 cca. 1000 prijav izločenih (od cca. 23.000 prijav v obeh
rokih)
– leta 2017 cca. 600 prijav izločenih na UL, v 3 letih izločenih na
UL 1800 prijav, na 4 univerzah v SLO …?

NAPAKE PRI IZPOLNJEVANJU
PRIJAVE
1.

2.

Popravljive napake
•
Poziv za dopolnitev – vsako leto nekaj sto pozivov
•
Prijava z geslom in šifro - nepodpisana in identična z
elektronsko prijavo

Nepopravljive napake
– Izvržbe / brez pozivov !!!
– Prijava z geslom in šifro:
•
Prijava ni bila poslana v roku
•
Prijava ni bila poslana na pravo vpisno službo
•
Pisna prijava poslana, e-prijava spremenjena,
nedokončana ali izbrisana (pomotoma?)
•
Podpisana in neidentična prijava (ni identična z elektronsko
prijavo; vsaka prijava ima svojo elektronsko številko)

KOLEDAR VPISNEGA POSTOPKA 2018/19
RAZPIS ZA VPIS ZA PRVO STOPNJO
• za VS in UN študije: dostopen od 1.2. na SPLETNI
STRANI MIZŠ
• JAVNI IN KONCESIONIRANI ZAVODI
• DVAKRAT ZASTONJ VPIS V REDNE PROGRAME
– šteje se tudi ponavljanje;
– vpliva na možnost absolventskega staža po končani 1.
stopnji
– Vpliva na status študenta
– Vpliva na možnost vpisa v 2-letne programe

• Tujci: Vedno več fakultet zahteva ustrezno znanje
SLO (pedagoški študiji, medicina, …)

KOLEDAR VPISNEGA POSTOPKA
2018/19
PRVI PRIJAVNI ROK – 6.2. do 30.3. !!! NOVO
• PRIJAVE SAMO PREKO eVŠ
• za koncesionirane zavode dva načina elektronskega prijavljanja:
– z digitalnim certifikatom: izpolnjena in elektronsko poslana do vklj. 30.3.
– z uporabnimkim imenom in geslom: elektronsko izpolnjena do vklj. 30.3.
in priporočeno poslana do vklj. 4.4.
• PO TEM ROKU PRIJAVNIC NI MOGOČE VEČ POŠILJATI ALI
POPRAVLJATI
• dijaki izpeljejo eno ali drugo obliko prijave sami doma
• točno po navodilih na spletu: videoposnetki
• za nekoncesionirane zavode – v skladu z navodili v razpisu (do sedaj
direktno pošiljanje na fakultete)

KOLEDAR VPISNEGA POSTOPKA 2018/19
Izbirni postopki v primeru omejitev vpisa bodo potekali enako kot prejšnja leta
•

Izpolni se ena prijavnica, ki vsebuje 3 ŽELJE

•

IZREDNO VAŽNO PRAVILNO RANGIRANJE,
– najpomembnejša želja na prvo mesto,
– kandidat je uvrščen na prvi študij, za katerega ima dovolj veliko število točk,
– dijaki s posebnimi potrebami lahko zaprosijo za poseben status pri vpisu:
Kandidati s posebnim statusom (KPS)
• 4 komisije na 4 univerzah … pogledati zapise na spletu
• posebnosti, v preteklih 4 letih srednje šole, ki so vplivale na njihov učni uspeh,
…
• dokazila (odločba o usmeritvi, pedagoška pogodba, zdravstvena
dokumentacija, status vrhunskega športnika, potrdila CSD)
• individualna prošnja za dodelitev statusa kandidata za vpis s posebnim
statusom …
• poslati: priporočeno, najbolje takoj, najkasneje do 3.7., na naslov ustrezne
vpisne službe
• PREVIDNO: najprej neizbrani … naknadno uvrščeni … včasih najboljše samo 1
želja … pomembno realistično izračunavati točke …
• Napovedati vlogo za status že na prijavnici in nato poslati ostale dokumente
(lahko skenirane, lahko po pošti vpisni službi; za 1. rok do 22.6; za 2. rok
istočasno s prijavo)

INFORMATIVNI DAN – februar
• petek 9.2. ob 10. in 15. uri
• sobota 10.2. ob 10. uri
• Nekatere fakultete imajo več informativnih dni – preveriti v Razpisu
za vpis
• Do 1.4. – VPISNA SLUŽBA:
– pregleda vse prijave
– NE pozove k dopolnitvi nepopolnih prijav (!!!)
– Objavi število veljavnih prijav

OBJAVA OMEJITEV VPISA – do konca aprila (25.4.)
– Sprejmejo jih do 10% več kot je prostih mest
– Če je kandidatov več, postavijo omejitev

PREIZKUSI NADARJENOSTI IN PSIHOFIZIČNIH SPOSOBNOSTI –
25.6. do 6.7.
– Obvestilo kandidatu po mailu pet dni pred preizkusom
– Vabljeni:
• če je na prvi želji program s preizkusom nadarjenosti
• če je na prvi želji program z omejitvijo vpisa, na drugem ali tretjem mestu
program z omejitvijo vpisa

IZBIRNI POSTOPEK
•

Študijski program brez omejitve vpisa
–
–

•

Študijski program z omejitvijo vpisa
–
–
–

•

Kandidati, ki bodo v prijavi na prvem mestu napisali študijski program, za katerega bo sprejet sklep o
omejitvi
vpisa (25.4. 2018), bodo v ta program sprejeti, če bodo izpolnjevali splošne pogoje za vpis in bodo dosegli
minimalno število točk. (primer A)

Študijski program zapolnjen s prvo željo
–
–
–

•

Kandidati, ki bodo v prijavi na prvem mestu napisali študijski program, za katerega ne bo sprejet sklep o
omejitvi vpisa, bodo v ta program sprejeti, če bodo izpolnjevali splošne pogoje za vpis. (primer E)

Če vsa mesta v programu, za katerega ni bil sprejet sklep o omejitvi vpisa, zasedejo kandidati, ki so ta
program
napisali na prvem mestu, se kandidati, ki so ga napisali na drugem ali tretjem mestu, vanj ne morejo uvrstiti
(s
prvo željo izpolnjuje vpisne pogoje toliko kandidatov, kot je vpisnih mest)

Minimum za 2. in 3. željo
–
–
–
–
–
–

Če bo za še prosta mesta pri študijskem programu z neomejenim vpisom prijavljenih preveč kandidatov, ki
so
ta program v prijavi napisali na drugem ali tretjem mestu, bodo izbrani v skladu z merili, ki so s študijskim
programom določena ob omejitvi vpisa (v neomejenem programu ostane še nekaj mest za kandidate, ki so
ga napisali na
drugi ali tretji želji, npr. ostane 5 mest, prijavljenih pa je 7)
Na seznam sprejetih se uvrstijo kandidati z enakim številom točk, kot jih je dosegel zadnji ne glede na število
prostih vpisnih mest, določenih s sklepom o omejitvi vpisa. (sprejeti vsi, ki dosežejo minimum točk

REZULTATI POKLICNE MATURE – 5.7.
REZULTATI POKLICNE MATURE – 6.7.
REZULTATI SPLOŠNE MATURE – 11.7.
PISNI SKLEP O SPREJEMU NA FAKULTETO POSLANO NA DOM– do 25.7.
– sprejeti – se vpišejo v avgustu, status študenta
– nesprejeti – možnost prijave v drugem roku
– naknadno uvrščeni: kandidati s posebnimi potrebami (v primeru omejitve morajo
imeti 90% točk)
PRITOŽBENI ROK - do 9.8.
VPIS NA FAKULTETE PO PRVEM ROKU – do 17.8.
– o načinu in datumu bodo dijaki pisno obveščeni
– Ne zamuditi (možno razumeti kot odstopati od prijave)
– V primeru odsotnosti (pisno pooblastilo drugi osebi)

DRUGI PRIJAVNI ROK – zadnji teden avgusta
Spreminjanje vpisnih pravil za drugi rok
– Do 2011 zaprt za že sprejete
– 2012 in 2013 odprta za že sprejete (in celo za že vpisane); posledica:
PREKO 800 primerov zasedanja dveh vpisnih mest (!)
– 2014 zaprt za že sprejete
– 2015 enako
– 2016 enako
– 2017 SPREMEMBA: odprta za že sprejete, ki se niso šli vpisat; za že
sprejete, ki so se vpisali in so se do 18.8.2017 ŽE IZPISALI
– 2018 – enako

DRUGI PRIJAVNI ROK - 22. DO 29.8.

•

podatki o prostih mestih bodo objavljeni 21.8. na spletnem portalu eVŠ in spletnih
straneh vseh štirih univerz

•

ODPRT ROK, LAHKO …
– kandidati, ki niso oddali prve prijave
– Kandidati, ki v prvem roku niso bili sprejeti
– Že sprejeti, vendar ne vpisani kandidati
– Sprejeti in vpisani kandidati, ki se do 17.8. izpišejo

•

Izjemoma (zelo težko doseči) tudi kandidati:
– Drugi kandidati, zunanji dogodek (nepredvidljiv, neizogiben …) … izredni dogodki
… pisna prošnja z dokazili vpisni službi
– Nedokončan prvi rok … pritožbe…še neodločno … tudi do 29.8.
Omejitve vpisa
– Odvisno od fakultete
– Omejitve se postavijo, tudi če je 1 kandidat več …
Prijava poteka na enak način kot v prvem roku preko eVŠ
– ena prijavnica – tri želje – rangiranje
– Z digitalnim potrdilom: izpolnjena in posredovana do vklj. 29.8
– Z uporabniškim imenom in geslom: izpolnjena do vklj. 29.8. in priporočeno
poslana do vklj.3.9.

•
•

ROK ZA ZAPOLNITEV PROSTIH MEST- 26. DO 27.9. do 12. ure
(elektronska prijava)
• podatki o prostih mestih bodo objavljeni 26.9. na spletnem portalu
eVŠ in spletnih straneh vseh štirih univerz
• Fakultete ga lahko objavijo ali pa ne …

• ODPRT ROK, LAHKO …
– kandidati, ki niso oddali prve prijave
– Kandidati, ki v prvem roku niso bili sprejeti
– Že sprejeti, vendar ne vpisani kandidati
– Sprejeti in vpisani kandidati, ki se do 18.8. izpišejo
• Izjemoma (zelo težko doseči) tudi kandidati:
– Drugi kandidati, zunanji dogodek (nepredvidljiv, neizogiben …)
… izredni dogodki … pisna prošnja z dokazili vpisni službi
– Nedokončan prvi rok … pritožbe…še neodločno … tudi do 29.8.
• Prijava drugačna …
– Kandidat pošle lahko tri prijave, na vsaki po 1 željo oz. študijski program…

PREIZKUSI NADARJENOSTI IN PSIHOFIZIČNIH SPOSOBNOSTI ZA
DRUGO PRIJAVO – 10.9. do 12.9.
Obvestilo kandidatu dva dni pred preizkusom.
REZULTATI POKLICNE MATURE: 8.9.
REZULTATI SPLOŠNE MATURE: 17.9.
OBVESTILO NA DOM O SPREJEMU NA FAKULTETO – do 24.9.
VPIS V DRUGEM ROKU – 25.9 do 30.9.

Razpis 2017/18 – prosta mesta:
REDNI

IZREDNI

SKUPAJ

714

29

743

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
PROGRAMI PRVE STOPNJE

8353

1095

9448

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI
ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE
STOPNJE

5122

2125

7247

14189

3249

17438

VPISNA MESTA
ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUD.
PROGRAMI DRUGE STOPNJE

REPUBLIKA SLOVENIJA SKUPAJ

KOLEDAR VPISNEGA
POSTOPKA 2018/19
• za VŠ študije:
– razpis objavljen 1.2.
– PRIJAVE: 6.2. DO VKLJ. 30.3. (samo z uporabniškim imenom in
geslom)
– na spletni strani www.vss-ce.com/vps

• KONCESIONIRANI ZAVODI IN NEKONCESIONIRANI
ZAVODI
• Če kandidat konča nek VŠ študij, se lahko vpiše v VS študij
• Če je kandidat že 3 leta imel status študenta v VS/UN študiju, se
ne more naknadno vpisati v VŠ študij
• Prednost imajo kandidati, ki se prvič prijavljajo (v primeru
omejitve točk so sprejeti, čeprav imajo nižje točke kot
kandidati, ki so že imeli status v VŠ študiju

